M E N U KA A RT

K E UPP ENS RO OMIJ S
IN E E N NOTEND OP. . .
Met de opening in 2017 beginnen wij,
Erwin Keuppens en Liesbeth Peeters,
een nieuw hoofdstuk in het veertigjarig bestaan
van Keuppens Roomijs.
Wat in 1976 begon als een ijssalon groeide uit tot een gevestigde
waarde in Essen en omstreken. De volgende jaren breidde Keuppens
Roomijs verder uit. Zo werd er een verkoopsdienst diepvriesroomijs
opgestart en werd er deur aan deur geleverd. Ook vele horecazaken
werden trouwe klant. De kans is dus groot dat u al Keuppens
Roomijs at zonder het te weten.
In 2016 beslisten we om de zaak over te nemen.
Na een jaar vol verbouwingen en vol goede moed hopen wij u hier
veel te mogen begroeten. Om een ijsje te proeven, een kofﬁe te
drinken, een lekkere pannenkoek te eten, ... Maar vooral om jullie
te zien genieten van een gezellig momentje , een toffe babbel, …
Smakelijk.
Erwin en Liesbeth

B IE R E N
Vedett extra blond
Duvel
Tripel Karmeliet
Tripel Westmalle
Trappist Westmalle
Kriek Lindemans

€ 3.10,€ 3.90,€ 3.80,€ 3.90,€ 3.80,€ 3.40,-

FR I SDR A NKEN
Water (bruisend en niet bruisend)
Coca cola
Coca cola zero
Fanta
Sprite
Tonic
Ice tea / Ice tea green
Minute Maid appel / sinaasappel / tomaat
Cécémel

€ 2.20,€ 2.20,€ 2.20,€ 2.20,€ 2.20,€ 2.20,€ 2.50,€ 2.20,€ 2.20,-

WIJNEN
Huiswijn wit (ﬂesje 2 glazen)
Huiswijn rood (ﬂesje 2 glazen)

€ 5.00,€ 5.00,-

WA RME DR A NKEN
Mokka
Kofﬁe / deca
Cappuccino met melkschuim
Latte macchiato
Latte macchiato (caramel / hazelnoot / speculaas)
Verwenkofﬁe (met ijspraline, 1 bol roomijs en versnaperingen)
Verwenkofﬁe (latte of cappuccino)
Thee natuur / citroen / munt / camille
Thee rozenbottel / bosvruchten / groene thee citrus
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom
Ijskofﬁe (1 bol roomijs, slagroom en kofﬁe)
Cappuccino en latte macchiato ook lactosevrij
en met deca kofﬁe te verkrijgen.

€ 2.20,€ 2.20,€ 2.50,€ 2.50,€ 3.00,€ 4.75,€ 5.00,€ 2.20,€ 2.20,€ 2.90,€ 3.50,€ 3.00,-

PAN N ENKOEKEN
Pannenkoek met suiker (poeder / licht / donker)
Pannenkoek met siroop
Pannenkoek met choco (nutella)
Pannenkoek met conﬁtuur
Pannenkoek met 1 bolletje roomijs of slagroom
Pannenkoek met 1 bolletje roomijs en slagroom
Pannenkoek mikado (met roomijs en chocolade saus)
Pannenkoek met warme krieken en roomijs of slagroom
Pannenkoek met appeltjes

€ 3.80,€ 3.80,€ 3.80,€ 3.80,€ 4.80,€ 5.30,€ 5.50,€ 5.50,€ 5.50,-

Pannenkoeken ook lactosevrij, suikervrij of glutenvrij te verkrijgen.

WAFE L S
Wafel met poedersuiker
Wafel met slagroom of 1 bolletje roomijs
Wafel met 1 bolletje roomijs en slagroom
Wafel met verse aardbeien en slagroom (seizoen)
Wafel met warme krieken, roomijs of slagroom
Wafel met warme krieken, roomijs en slagroom

€ 3.90,€ 4.90,€ 5.40,€ 5.90,€ 6.20,€ 6.70,-

APFE L STRUDEL/A PPELTAA RT
Apfelstrudel met poedersuiker
Apfelstrudel met vanille roomijs of slagroom
Apfelstrudel met vanille roomijs en slagroom
Appeltaart met poedersuiker
Appeltaart met vanille roomijs of slagroom
Appeltaart met vanille roomijs en slagroom

€ 4.50,€ 5.00,€ 5.50,€ 4.50,€ 5.00,€ 5.50,-

IJSC O UPES
Coupe 3 bollen naar keuze (zie aanbod)
Coupe dame-blanche

€ 5.00,€ 6.20,-

(3 bollen vanille roomijs met huisgemaakte chocoladesaus)

Coupe dame-noire

€ 6.20,-

(3 bollen chocolade roomijs met huisgemaakte chocoladesaus)

Coupe brésilienne

€ 6.20,-

(3 bollen mokka roomijs met caramelsaus en nootjes)

Coupe warme krieken

€ 7.00,-

(3 bollen vanille roomijs met warme krieken)

Coupe cocktail fruit

€ 7.00,-

(3 bollen vanille roomijs met cocktail fruit)

Coupe banana split

€ 7.00,-

(3 bollen vanille roomijs met banaan en huisgemaakte chocoladesaus)

Coupe vers fruit
(3 bollen vanille roomijs met vers fruit - enkel seizoen)

Coupe peche-melba

€ 7.00,€ 7.00,-

(3 bollen vanille roomijs met perzik en aardbeisaus)

Coupe verse aardbeien

€ 7.00,-

(3 bollen vanille roomijs met verse aardbeien - enkel seizoen)

Coupe advocaat

€ 7.00,-

(3 bollen vanille roomijs met advocaat)

Kinderijsje 1 bol (1 bol roomijs naar keuze)
Kinderijsje 2 bollen (2 bollen roomijs naar keuze)

€ 2.50,€ 3.50,-

Supplement slagroom of extra bol roomijs

€ 1.00,-

M ILK SHA KES
Vanille, mokka, banaan, chocola en aardbei (seizoen)
Suikerarm en lactosevrij roomijs is ook mogelijk
bij onze pannenkoeken, apfelstrudel en wafels.

€ 5.00,-

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
Indien gewenst kan u hierover meer uitleg bekomen.
Opgelet! De samenstelling van onze gerechten kan wijzigen.
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